
Odpověď nedělního žalmu: 

Hle, přicházím, Pane,  
splnit tvou vůli. 

 
Kapka rosy z Božího slova: Jan Křtitel se nevydává za Spasi-
tele ani za Mesiáše. Zřetelně vidí svůj jediný úkol –
ukazovat na Ježíše jako na Beránka Božího, který sní-
má hříchy světa. Jaký je to pro mě příklad pokory a 
pravdivosti! 

Evangelium z neděle Jan 1,29-34
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JSME POUTNÍKY NA ZEMI (část 3.) 
 

3. zvolit si řádného vůdce  
Pán Ježíš je naším vůdcem — Má-li pout-

ník dospět k svému cíli, musí sobě zvolit 
řádného průvodce, který by jej varoval 
před poblouzením a chránil v nenadá-
lém nebezpečí. Když chtěl stařičký Tobi-
áš poslat svého syna do daleké ciziny, 
aby přinesl deset talentů stříbra, jež byl 
kdysi půjčil vzdálenému příteli, starost-
livý otec hledal především dobrého vůd-
ce, jenž by nezkušeného jinocha prová-
zel a na té cestě, aby mu byl nápomocen 
radou i skutkem. A Tobiáš nalezl vůdce, 
že ani lepšího si nemohl přát. Anděl ne-
beský doprovázel mladého Tobiáše, ko-
likrát jej zachránil, když byl v nebezpečí 
života, byl mu záštitou proti satanovým 
úkladům, vyvolil mu zbožnou nevěstu, 
vymohl peníze u přítele a konečně šťast-
ně jej dovedl pod otcovskou střechu. 
(Tob 5, 11). 

Jak bychom byli šťastni, kdybychom 
dostali za vůdce anděla z nebe, jenž by 
nás vedl skrze ta úskalí a nebezpečí ži-
vota! — Nuže, klaňme se Božímu milosr-
denství! Nebyl to anděl, který se snesl 
z nebe, aby nám ukázal cestu k pravé 
vlasti a nás vedl k nebi, nýbrž sám Boží 
Syn to byl, který se ponížil a stal se slu-
žebníkem, aby nám ukázal cestu a nás 
chránil. Nedávno jsme se mu klaněli, ja-
kožto novorozenému dítku, a co jsme jej 
pozdravili, jakožto svého Vykupitele, 
který přišel z nebe. Můžeme vzpome-
nout, jak poprvé za nás prolil svou krev, 
když se podrobil obřadu obřízky a přivo-
lil, aby mu bylo dáno jméno, jež nejlépe 
vyznačuje budoucí úkol jeho na zemi. 
»Když uplynulo osm dní a dítě mělo být 
obřezáno, dali mu jméno Ježíš.«  (Lk 2, 21) 
A tento Pán Ježíš, drazí křesťané, je sám 
našim vůdcem na této pozemské pouti. 

Pán Ježíš nejlepším vůdcem. — Svatá Cír-
kev nás uvádí do nového roku a připomí-
ná nám jméno Ježíš (3. ledna), které Syn 
Boží přijal na zemi a představuje nám 
dítko, jež pro nás svou předrahou krev 
prolévá a opravdu! – jak jinak by mohl 
být započat nový rok, ne-li ve jménu 
Pána Ježíše a pod ochranou Jezulátka? 
Jméno Ježíš znamená Spasitel, Vysvobo-
ditel — a opravdu Spasitele, Vysvobodi-
tele je nám zapotřebí v těch nesčetných 
nebezpečích, uprostřed lstivých nepřá-
tel, jež ohrožují náš život. Pán Ježíš sám 
se nazývá také »Cesta, Pravda a Život« 
(Jan 14,6) — a nám je zapotřebí takového 
vůdce, jenž by nám světlem pravdy od- 

Mluvil jsem s mnoha lidmi, kteří se 
snažili nemít strach, ale tato snaha je 
absurdní, protože pocity člověk neovli-
vní. Přicházejí a odcházejí, buď je máme, 
nebo ne. Nemám proto ve zvyku říkat li-
dem „nemějte strach,“ nýbrž ať se odvá-
ží, „i když strach mají“. Zjistil jsem, že 
pokud přemůžeme vlastní strach a udě-
láme, co udělat musíme, objevíme, že se 
nic nestalo, protože nás strašily pouze 
výplody naší mysli, které se vypaří, po-
kud se odvážíme jednat. Anebo se stane 
to, čeho jsme se obávali, ale v tom přípa-
dě zjistíme, že máme sílu oné situaci če-
lit a zvládnout ji. A v každé z obou va-
riant zároveň rosteme. 

Moje zkušenost na cestě k Bohu byla v 
mnohém určována strachem: že se zmý-
lím, se nedojdu do cíle, že nepřesvěd-
čím, že udělám něco špatně… s paraly-
zujícím strachem jsem musel bojovat 
znovu a znovu. Možná i kvůli tomu 
tvrdím, že podmínkou k tomu, abychom 
byli schopni kráčet životem, není nemít 
strach. Je třeba umět kráčet dál, i když 
ho máme, stejně jako je v životě důležité 
nikoli nemít problémy, ale dokázat se s 
nimi vypořádat. 

Na této dlouhé cestě k překonání 
svých pochyb je prvním krokem naučit 
se je pojmenovat. Strachy jsou jako pře-
ludy, které nemají tělo, a proto se s nimi 
nedá bojovat. Pokud jim dáme jméno, 
dáme jim i tělo a pak s nimi můžeme 
zápasit, protože pak už víme, kdo proti 
nám stojí. Jistěže mnohokrát mají tyto 
přeludy jména, která se nám vůbec nelí-
bí, která nás ponižují nebo za která se 
stydíme. Ale to je realita. Nemůžeme 
předstírat, že nevidíme, co máme přímo 
před nosem. 

Pokud si připomeneme biblické posta-
vy nebo oprášíme dějiny církve, je nám 
jasné, že Bůh nás bere vážně. Otevřeme-
li se jeho vůli, on si s námi nebude za-
hrávat. Bůh nás žádá, nabízí nám věci, o 
kterých jsme neměli ani tušení, ale ne-
poskytne nám větší jistotu než tu, kte-
rou hlásá Písmo: „Neměj strach, jsem s 
tebou.“ 

„Líbí se mi na tobě,“ řekl mi jednou můj 
duchovní průvodce, „že vypadáš, jako 
bys chodil po chatrném dřevěném mos-
tě jako v těch filmech, držel se křečovitě 
provazu, zkoušel jednotlivé příčky, kři-
čel: ‘Já mám takový strach! Mám hrozný 
strach!’, ale kráčel pořád dál. A to je 
důležité.“ 

www.pastorace.cz
 

Biblická hádanka 

Kolik písní složil Šalamoun? 
 

Správná odpověď z minulého čísla:  
David a Jonatán – 1 Sam 20,41  

 

kryl bludné cesty, jež nás odvádějí od 
našeho cíle: je nám zapotřebí vůdce, kte-
rý by do nás vlil život a sílu, když zna-
veni klesáme na té cestě k nebi. Pán Je-
žíš praví: »Já jsem světlo světa. Kdo mě 
následuje, nebude chodit v temnotě, ale 
bude mít světlo života.« (Jan 8,12) — a cí-
lem naší pozemské pouti je patřit a poží-
vat toho světla věčného života. 

Následujme ho! — Drazí křesťané! Jestli-
že nám tedy nebeský Otec dal svého je-
diného Syna, aby byl v tomto pozem-
ském životě naším vůdcem, pak mějme 
víru a důvěru v Pána Ježíše a poslouchej-
me jeho pokynů. Z nebe přišel, zná tedy 
cestu k nebi; vrátil se do nebe, svou po-
zemskou poutí, svým životem ukázal, 
jaké má být i to naše putování, abychom 
se dostali do nebe; on dále má veškerou 
moc na nebi i zemi, a proto nás může 
posílit a bránit v každé bídě a nebezpečí. 
Pán Ježíš je tedy naším vůdcem k nebi! 
Pak bude zajisté ten nový rok, který 
jsme nedávno začali, rokem spásy a bez 
starosti se jím můžeme vydat na další 
pouť, neboť v Pánu Ježíši a s ním budeme 
mít vždy svůj cíl před očima, v něm, a 
s ním budeme kráčet pravou cestou 
rychle kupředu; ve jménu Pána Ježíše a 
s ním — pod jeho vedením — nemůže 
nám nic uškodit, žádný nepřítel nás 
zničit. Amen. 

Z knihy Lidová a praktická kázání. 
 

Kráčet dál, i když máme strach 
Nepovažuji se za člověka, který má, jak 

se říká, pro strach uděláno. Naopak, vel-
ký strach mě provázel po dlouhou dobu. 
Tento pocit nejistoty, že mi něco může 
ublížit a že to nemám pod kontrolou, ke 
mně přicházel, kdy se mu zachtělo. Ale 
časem jsem se naučil vést se svým vlast-
ním strachem dialog. Došlo mi, že poci-
ťovat strach není jenom normální, ale že 
v mnoha případech je to to nejpřiroze-
nější. Problém se strachem není v tom, 
že ho cítíme, nýbrž že se jím necháme 
paralyzovat. Největší zbraní strachu je 
jeho schopnost vyvolávat strašidla, pro-
tože přeludy nás spoutávají a hrůza nás 
srazí na kolena. 
 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 15. I. do 22. I. 2023 

 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

 

15. I. 

Ústí 7:00 
P. Pavel Stuška 

Za † Ladislava Lukáše, manželku, syna, dvoje rodiče  
a DVO. 

Hranice 

8:30 
P. Pavel Stuška 

Za † Ing. Josefa Ježíka. 

10:00 
P. Pavel Stuška 

Za † manžela Miroslava, † maminku Annu a ochranu 
Panny Marie pro celou rodinu. 

18:30 
P. Pavel 

Za † Mařenku Pavelkovou, za všechny, za které se 
modlila a za DVO.  

Potštát 8:00 
P. Pavel Za živé a † farníky. 

Partutovice 9:30 
P. Pavel Za † Žofii Venclovou, manžela, syna a dvoje rodiče. 

pondělí 
16. I. 

sv. Marcel I. 

Hranice 8:00 
P. Pavel 

Za živou a † rodinu Kmentovou, Zbihlejovou, všechny 
přátele, známé a DVO. 

Potštát 
horní kostel 

13:00 
P. Pavel 

Requiem za † Annu Kratschmerovou. 

úterý 
17. I. 

sv. Antonín Veliký, 
památka 

Hranice 17:30 
P. Pavel 

Dantis 

středa 
18. I. 

Panna Maria, Matka 
jednoty křesťanů, 

památka 

Ústí 19:00 
P. Pavel 

Za † Zdeňka Paličku, manželku, syna Václava, DVO  
a živou rodinu. 

čtvrtek 
19. I. 

sv. Márius a Marta  
a jejich synové 

Hranice 17:30 
P. Pavel Za † rodiče Štěpánovy, † rodinu a DVO. 

pátek 
20. I. 

sv. Fabián a Šebestián 
Hranice 17:30 

P. Pavel 
Za zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu a DVO. 

sobota 
21. I. 

sv. Anežka Římská, 
památka 

Hranice 8:00 
P. Pavel Za † Františka Pavelku.  

(Neděle Božího slova)
 

22. I. 
Sbírka na podporu 

biblického 

apoštolátu 

Ústí 7:00 
P. Pavel Stuška 

Za † Josefa Hapalu, rodiče, sourozence, DVO a živou 
rodinu. 

Hranice 

8:30 
P. Pavel Stuška Za živé a † farníky. 

10:00 
P. Pavel Stuška 

Za † Marii Sekaninovou, rodiče, sourozence, 
Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dar zdraví 
pro manžela a děti s rodinami.  

18:30 
P. Pavel 

Za obrácení a uzdravení manžela a všechny, které má 
kolem sebe a DVO. 

Potštát 8:00 
P. Pavel 

Za † Karla Klabačku, manželku, rodiče, sourozence  
a za živou rodinu. 

Partutovice 9:30 
P. Pavel Dle zápisu v kostele. 

 

 
 
 
 
 

 

Informátor Candela vychází pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Hranice na Moravě, Partutovice a Potštát. Náklady pro tištěnou verzi Kč 5,-- 
P. František Dostál, děkan (tel. 733 742 872)   \   P. Pavel Fiala, kaplan (tel. 733 742 862)   \   http://farnost-hranice.cz/ 

\ Týden modliteb za jednotu křesťanů se 
koná od 18. do 25. I. 2023. Pamatujme na 
jednotu křesťanů i ve svých osobních 
modlitbách. 
\ Příprava biřmovanců bude v pátek 
v 18:30 hod. na děkanství v Hranicích. 
\ Mládežnický pátek bude v Lipníku: 
mše svatá v 17:30 hod a po skončení 
bohoslužby budou chvály. 
 

Ohlášky 
\ Farní ples, v pořadí již 23., se bude 
konat v sobotu 4. února. Také letos bu-
deme rádi za jakoukoliv pomoc s pří-
pravou plesu. Ochotné ženy prosíme o 
napečení zákusků: můžete je přinést na 
faru v pátek 3. února do 14 h., od 14 h.
bude možné pomoci s jejich balením.  
 

 

Dále uvítáme Vaše příspěvky do tom-
boly, ať už se bude jednat o dar finan-
ční, či hmotný. Dary prosím noste na 
faru do čtvrtka 2. 2. V sobotu před ple-
sem se od 9 hod. můžete zapojit do vý-
zdoby sokolovny: přivítáme ochotné 
pomocníky z řad dospělých i mládeže. 
Děkujeme za Vaši ochotu a pomoc.  

Plesový organizační výbor


